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Inopdrachtvan hetRIZAvoerdeAquaSenseonderzoekuitnaardetoxiciteitvan kanonischepolyelectrolietenvoorwaterorganismen.Dezewordenopgroteschaalgebruiktvoorslibontwatering inde
Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties. Destoffen blijken ondernormale testcondities inhet
laboratorium toxischtezijn.Bijuitvoeringvan testen inhereffluent vaneenrwzio/inwater uitde
Rijnneemtdoorbindingaan organisch stojdetoxiciteitaf. Naecuetmaal beluchten van dezestoffen
inwaterblijktdetoxiciteitduidelijk tezijna/geuomenen11028dagenzeljsgeheelverdwenen.
Rekening houdend methetadsorptiegedrag vandezemiddelenwordendaaromgeeuschadelijke
effectenopdeeffluentkwaliteit enhetontvangend oppervlaktewater verwacht.
Polyelectrolieten behorentotdegroepvan
polymeren.Driesoortenzijn teonderscheiden:
nonionische,anionischeenkanonischepolyelectrolieten.Zehebbeneenmolgewichtdat
bovendetienmiljoen uitkankomen.Kanonischepolyelectrolieten (positiefgeladen stoffen)
wordenopgroteschaalindeslibontwatering
inrwzi'sgebruikt.Inhetdagelijks gebruik
wordendestoffen ookvaakPEgenoemd(PolyElectroliet)ofeenvoudigwegflocculant.Ze
hechtenzichaandeenigszinsnegatiefgeladen
deeltjes vanzuiveringsslib,waardooragglomeratievanhetslibbevotderdwordt.Ook
wordenzegeregeldingezetvootverlagingvan
hetzwevendstofgehalte vanafvalwater (bijvoorbeeld bijbaggerspecieverwerking).Inde
industtiewordendittypestoffen ookveel
gebruikt(slibontwatering enpapierfabricage).
Dekanonischeladingvandepolyelectrolieten
zorgterechterookvoordatdestoffen worden
aangetrokkendoordenegatiefgeladenmembranenvanorganismen.Ditheeft eennegatieveinvloedophetin-enuitgaande transport
vanstoffen doordiemembranen.Indeliteratuurzienwedatvooralkationischepolymeren
meteenhogeladingsdichtheid eenverhoogde
matevantoxiciteit teziengeven1).2).De stoffen

hebbeneendusdanighoogmolgewichtdatze
nietindecellenvanotganismenzelfbinnen
kunnen komen.Eigenlijk isdussprakevan
uitwendigeeffecten opotganismen.
Heeft hetgebtuikvanpolyelectrolieten nu
ooknadeligeconsequentiesvoototganismen
inhetoppervlaktewater?Omhieropantwoord
tegevenisdoorhet RIZAineensoortpilotprojecthetgebtuikvankationischepolyelectrolietennaderonderdeloepgenomen.AquaSense
onderzochtoplaboratoriumschaaldetoxiciteit
endestabiliteit vandebij slibontwatering
gebtuiktepolyelectrolietenï).NaasthetRIZA

Tabd1.

Onderzoeksopzet
Allereersthebbendeproducentenaangegevenwelkedemeestgebruikte flocculanten
zijn bijslibontwatering intwzi'sinNederland.Hetbetreft inzijn algemeenheid polyelectrolietenvanhetzogenaamdeestertype.In
tabel1 zijnenkelegegevensvandtierepresentatiefgeachte productensamengevat.
Hetgedtagendeveidelingvanpolyelectrolieten in afvalwaterzuiveringsinstallatiesanalytischbepalenisuitetmatelastig.Om
dietedeniservoorgekozenomacutetoxiciteit
voordezebravis,dewatetvloendebacterieals
indirectepatameter toetepassenomdetoxicologieenhetgedragvandezecomplexestoffentebekijken.Uitdeliteratuutisbekenddat
detoxiciteitvanditsoortstoffen lägetiswanneetbindingaanorganischestofoptreedt.
Vandaaldatnietalleendetoxiciteitvandit
soortmiddelen isonderzochtinhetstandaatd
testmedium voortoxiciteitstesten (Dutch
StandardWatet),maarookineffluent vaneen
zuiveringsinstallatie (installatieWestpoort)en
inRijnwater.Voorafis gecontroleerd ofde
verschillendeverdunningsmedia zelfroxisch
warenenditbleekniethetgevaltezijn.
Resultaten
Intabel2kunnen wederesultatenvanhet
toxiciteitsonderzoek vinden.Detesten laten
ziendatdepolyelectrolieten vootwatetvloen
viseenhogetoxiciteithebben,tetwijl ditbij
bacteriënduidelijk andersligt.Alleenbijde
dispersievanPE'swaswelsprakevaneenhoge
toxiciteitvoorbactetiën.Ditisvermoedelijk te
wijten aandeminetaleoliewaarindePEis
gedispergeerd.Eenpaarkanttekeningen moetenbijdezetabelwordengeplaatst.Bijdetestenmetwatervlooiengingendezeaande
wandvanhettestvaatje klevenenovetleden
naenigetijd.Ditisduidelijk eengevolgvande
flocculanrwerking enhetiszekergeenstandaatdwerkingsmechanisme datwenotmalitet
bijtoxischestoffen tegenkomen.Dooi depro-

Eigenschappenvanieonderzochtepolyelectrolieten.*
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ducenten van de flocculanten werd opgemerkt
dat zij voorzebravisduidelijk gunstigere toxiciteitsdata hadden gevonden (factor 5-25 mindergiftig). Deredenen voor dit verschil zijn
tijdens dit project verder uitgezocht. Een
mogelijke reden kan zijn dat in dit onderzoek,
uitgevoerd volgensOECDrichrlijn 2035',kleinerezebravissen (1.5-2 cm)zijn gebruikt dan
in detesten in opdracht van de industrie(3
cm).Inde industrieresren isgewerkt volgens
een voorschrift beschreven in een Europese
richtlijn dieeen grotere vismaat toestaat6'.
Mogelijk zijn verschillen in kieuwoppervlak
tussen kleine en grotere vissen van belang.De
testen met zebraviszijn tijdens het onderzoek
verschillende malen herhaald in allerlei rypen
water en in aanwezigheid van verschillende
soorten buffers, maar dit leverde eigenlijk
steeds vergelijkbare toxiciteitsniveau's op.Uit
de testresultaten met zebravis bleekechter dat
uitvoering vande testen in effluent van een
rwzi ofwater uit deRijn roteen verlaging van
de toxiciteit aanleiding gaf Dit bevestigt het
beeld uit deliteratuur dat een zekere ontgifting kan optreden door binding van het kationische polymeer aan organisch materiaal1).
S t a b i l i t e i t van d e t o x i c i t e i t van flocculanten
Depolyelcctrolieten geven een toxiciteit te
zien dieminder wordt in aanwezigheid van
organische stof Maar isdeze binding van
kationische polyelcctrolieten aan organisch
stofreversibel? Mer andere woorden: kan de
roxiciteit terugkomen? Geprobeerd isde beide
poedervormige polyelectrolieten hierop te
onderzoeken. Dir isgedaan door in het donker
bij 15°Ceen oplossing van de polyelectrolieten
in deverschillende soorten verdunningswater
achtentwintig dagen tebeluchten. Gekozen is
voor een concentratie van 20mgPE/1om zeker
tezijn van toxisch water bij de aanvang van de
test.Uit een theoretische benadering van het
gedrag vandergelijke stoffen in een zuivering
kan worden afgeleid dat een dergelijke hoge
concentratie in de praktijk niet snel in een
rwzi-effluent zal voorkomen1L Op verschillende tijdstippen werden monsters genomen en
de toxiciteit van de oplossing bepaald voor
zebravis en watervlo.In afbeelding 1 ishet verloop vande toxiciteit inde tijd voor zebravis
weergegeven.Daarbij geldr:hoe hoger de
kegeldes te minder isde toxiciteit van de
oplossing.

afbraakresten blijkt darde sterkste toxische
effecten zich vooral voordoen indeeerste24
uur. Geprobeerd isom door middel van metingen van het organisch koolstofgehalte (DOCen
TOC)na tegaan wat er met het polymeer
gebeurt. Dit leverdeuiteindelijk weinigop.
Tijdens de beluchtingstesten zakten deTOCenDOC-waarden in 28dagen terug tot de achtergrondsgehalten in het gebruikte Rijnwater
en rwzi-effluent. Deorganisch koolstof afkomstig van het gedoseerde polyelecrroliet bleek
niet meer traceerbaar. Vermoed werd dat dit
een effect was van hechting aan het plastic
beluchtingsvat. Herhaling van de testen in
glazen vatengafechter precies hetzelfde beeld.
Het polymère restproduct van het polyelectroliet na hydrolyse isnaar verwachting nier
gemakkelijk afbreekbaar. Mogelijk hebben
onnauwkeurigheden in deTOC-en DOC-analyseshet beeld verrroebeld. Deresultaten van
de beluchtingstesten laten zien dat de gebruikrepolyelectrolieten in Nederlandse rwzi's niet
stabiel zijn endat het toxischeeffect na 24uur

Afo. 1:

H20

Wat b e t e k e n t d i t v o o r d e N e d e r landse zuiveringsinstallaties?
Inrwzi's worden polyelectrolieten meestal
voor slibontwatering gebruikt. Her grootste
deelvandiestoffen hechr zich daarbij aan het
slib en het restant gaat vermoedelijk gebonden
aan slibdeeltjes naar her influent vande rwzi
terug en wordt vervolgens in het beluchtingsbassin behandeld. Eenklein deel van depolyelectrolieren zal in theorie in hereffluent van de
zuiveringen aanwezig kunnen zijn. Deverdelingover water en slib isin dit onderzoek niet
onderzocht. Gelet opde verblijftijd van afvalwarer in zuiveringsinstallaties (één tot twee
dagen) en het snel teruglopen van de toxiciteit
vanPE'sbinnen 24uur ishet niet te verwachten dat in deprakrijk de restconcentraties
polyelectroliet tot acuut toxischeeffecten aanleidingzullen geven.Dezeconclusie isin feite
dezelfde alsin eerder uirgevoerd literaruuron-

Afnametoxiciteitvoorzebravis(LC;o96 uur)tijdensbeluchtingstesten(startconcentratie20 mgPEC-35/lin
standaardtestmediumDSW).

LC50 zebravis mg/l

g JA

» 2 0 , 0 0 (niettoxisch)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

!

afname
toxiciteit
0

0,0625 1

28

beluchtingstijd (dagen)
Tabel2.

Acutetoxiciteitvandeonderzochtejlocculanten.

testmethode

verdunningswater

MicrotoxbacterieEC2030min.
watervloECJ048uur

DSW
DSW
effluent rwzi
Rijnwater
DSW
effluenr rwzi
Rijnwater

zebravisEC5096uur
Na één dag beluchten blijkt de toxiciteit
van het polymeer alsterk tezijn gedaald.Dit is
zeer waarschijnlijk toe teschrijven aan hydrolysevan her polymeer. Na 28dagen beluchten
wasbij beide typepolymeren de toxiciteit verdwenen,zowelin Rijnwater, rwzi-effluent als
het standaard testmedium. Uit zowelde resultaten van detoxiciteitstesten zelfalsde

contact met water, zeerwaarschijnlijk door
hydrolyse,sterk afneemt.

kleurcodering

effect concentraties (mg/l)
PE-C35
PE-C60
TE-C 60
dispersie
> 1000

> 1000

4

0.90

0.22

0.002

2.10

0.52

0.73
0.30

0.54
0.26

n.b.
n.b.

2-5

>5
zeergiftig

2-5
2-5
giftig

n.b.
n.b.
weinig
schadelijk

Si mg/l

1-10 mg/l

>100mg/l

n.b.=niet bepaald,DSW=Dutch Standard Water,indeling toxiciteit volgensCIW4)
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derzoekvanSTOWAin15195.Ditstemtook
overeenmetdeervaringen inbioassay-ondcrzoekineffluenten. Slechtsincidenteelwordtin
heteffluent vanNederlandse zuiveringsinstallatiesacutetoxiciteitgeconstateerd.Indie
gevallenontbrakenookaanwijzingen datdit
kwamdoorgebruikvanpolyelectrolieten/!).
Hetgrootstedeelvande flocculanten
(meerdan90procent)komtinhetzuiveringsslibterecht1)'2!.InNederland wordtslibvoor
hetgrootstedeelverbrand(63 procent),gestort
(22procent)ofopgemengd metcompost8..Bij
verbrandingverdwijnen depolyelectrolietenof
hunomzettingsproductcn volledig.Bijstorten
ofgebruikincompostzaldoorhydrolyseonder
invloedvanbodemvochtderesttoxiciteitvan
hetgebruiktepolyelectroliet binnenenkele
dageneveneensverdwijnen.
Vergunningtechnischc aspecten
(Wvo)
GetoetstvolgensdecriteriavandeAlgemeneBeoordelingsmethodiek vandeCommissie
IntegraalWaterbeheer voordebeoordelingvan
hulpstoffen^ zullendehieronderzochtepolyelctrolieten uitkomeninaanpakB.Ditbetekentdatdebestuitvoerbaretechniekmoet

wordentoegepastomdezestoffen tegente
houden.Deresultatenvanditonderzoek wijzenuitdatderwzi'swaarschijnlijk alszodanig
fungeren. Maargeldtditnuookvootdeandere
toepassingenvooipolyelectrolieten,zoalsinde
papierindustrie enbaggerdepots.Dievraagis
nietzomaartebeantwootden.Daarvoormoet
goednaardespecifiekechemische structuur
vandedaarintoegepasteflocculantengekeken
worden,dewijzevandoseringendeadsorptieeigenschappenvandestoffen. Geletopdetoxiciteitvanditsoort middelen isvoorzichtigheidinhetdagelijksgebruikerg belangrijk.

uitdatderwzi'szelfwaarschijnlijk alalszodanig fungeren.
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